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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea JUDEȚ Tulcea 

Data 30 august 2017 

 
 TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul 
curent 

   Modificare simplă  - conform pct.1 
2/ 2007 

      Modificare complexă - conform pct.2  

      Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Corelarea responsabilităților echipei de implementare a GAL, care asigură atribuțiile de 

management/ monitorizare/  evaluare/ control, conform pct. 1, litera  f, g _3 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie 
realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. 

(1) în ședința comună a  Comitetului Director și Adunării Generale din 30 august 2017 s-a aprobat 

modificarea: 

a. Fișelor de post ale Compartimentului Administrativ, pentru redistribuirea sarcinilor 

specifice posturilor: 

- manager GAL, manager financiar și animator/ asistent administrativ, care să asigure 

verificarea conformității Cererilor de Plată ale proiectelor implementate de către 

beneficiari la nivelul GAL;  

- manager proiecte GAL, expert monitorizare și expert evaluare, care să desfășoare 

activități de  verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a 

propunerilor de proiecte;  

b. Regulamentului de Organizare și funcționere a GAL, prin introducerea programului de 

lucru pentru expertul evaluare (consultant extern); 

Pentru a fi asigurat un management riguros s-au redistribuit activitățile de evaluare și 
monitorizare care trebuiesc a fi îndeplinite pe toată perioada de implementare a SDL. 
Totodtă,  cu respectarea principiului de verificare „patru ochi”, la modificarea 
responsabilităților, s-a avut în vedere posibilitatea ca cel puțin doi experți din trei,  să 
poată în situații neprevăzute – de exemplu concediu, imposibilitatea exercitării atribuțiilor 
pe motiv declarare conflict de interese etc, să asigurare cele două activități:  
1). asigurarea conformității, elibilității și stabilirii punctajului pentru proiectele depuse 
spre finanțare prin SDL GAL;  
2). verificarea conformității cererilor de plată, de către personalul angajat cu CIM. 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact 
asupra mai multor capitole  din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  
 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL:  

 Cap.VII – Descrierea planului de acțiune – în descrierea de la punctul b) RESPONSABILI 

PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR, sunt modificate responsabilitățile  resurselor 

umane: 

Fișele de post4 redau detaliat atribuțiile și acțiunile de care este răspunzător fiecare angajat, 

complementar descrierii în structura detaliată și în capitolul IX Organizarea viitorului GAL. 

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control:   Manager GAL  este 

responsabil de întregul management al organizației pentru implementarea în bune condiții a SDL, 

coordonând eficient activitățile  proiectului cu accent pe  rezultate, proceduri de lucru, resurse 

umane și financiare implicate; asigură comunicarea și informarea la nivelul întregului teritoriu; 

participă la evenimentele de promovare și informare organizate; verifică conformitatea CP ale 

proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; inițiază si menține acțiuni de 

cooperare cu alte teritorii și parteneriate, naționale și transnaționale.  Manager proiecte 

coordonează activitățile de animare, informare și promovare a acțiunilor întreprinse de către 

GAL; organizează și gestionează activitățile de lansare a apelurilor de depunere a cererilor de 

finanțare, derularea procesului de evaluare, selecție și aprobare a cererilor de finanțare; 

desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a 

propunerilor de proiecte evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse; 

monitorizează implementarea SDL și a proiectelor finanțate de GAL. Manager financiar  

gestionează managementul financiar al SDL; organizează și derulează activități financiar-

contabile asigurând respectarea normelor financiare; supervizează din punct de vedere financiar, 

derularea contractelor cu furnizorii; întocmește CP ale GAL-ului; verifică conformitatea CP ale 

proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GALcertificarea CP ale proiectelor 

implementate de către beneficiari la nivelul GAL. Expert monitorizare oferă consiliere cu 

privire la condițiile de participare în cadrul sesiunilor de depuneri cereri de finanțare; desfășoară 

activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de 

proiecteverifică certificarea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; 

efectuează vizite pe teren și monitorizează continuu implementarea proiectelor de către 

beneficiarii GAL-lui. Asistent administrativ/Animator desfășoară activități de secretariat și 

administrative; organizează întreaga activitate de animare a teritoriului GAL; desfășoară 

activități de informare și promovare a acțiunilor întreprinse de către GAL; verifică conformitatea 

CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL participă la conceperea 

materialelor de promovare/ informare; furnizează materiale pentru actualizarea website-ului 

GAL. Consilier juridic desfășoară activități de consiliere și reprezentare juridică a GAL, în limita 

competențelor stabilite de lege și de fișa postului Expert evaluare (consultant extern ce va fi 

angajat pe perioadă determinată în timpul perioadei de evaluare a proiectelor), desfășoară 

activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de 

proiecte.evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse.  

Pentru implementarea eficientă a SDL, personalul angajat va participa la sesiuni de instruire, 

transfer de cunoștințe fie prin intermediul RNDR, fie prin furnizori de formare profesională, iar 

                                                           
4 Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL. 
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liderii locali din teritoriul GAL vor participa la seminarii și grupuri de lucru cu tematica privind 

implementarea SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea. 

 Cap.IX – Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei, în descrierea Echipei de implementare a 

SDL se fac următoarele modificări: 

 Echipa de implementare a SDL are următoarea componență orientativă5:  

(1) Manager GAL (Responsabil administrativ) coordonează activitatea GAL (activități curente și 

mobilizare resurse umane şi financiare); angajează asociația în relația cu terții; administrează 

relația cu finanțatorul; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către 

beneficiari la nivelul GAL; desfășoară activități de monitorizare, evaluare și control intern a 

SDL.  

(2) Manager proiecte (Expert evaluare și verificare) organizează lansarea a apelurilor de selecție 

a măsurilor; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilirea 

punctajului a propunerilor de proiecteevaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse; 

este responsabil de monitorizarea implementării SDL și a proiectelor implementate, finanțate 

prin GAL.  

(3) Manager financiar (Responsabil financiar – contabil) se ocupă de supravegherea și controlul 

gestiunii financiar – contabile a GAL-ului; verifică conformitatea certificarea CP ale proiectelor 

implementate de către beneficiari la nivelul GAL.  

(4) Expert monitorizare asigură activități de monitorizare continuă a implementării proiectelor 

de către beneficiarii GAL; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și 

stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte verifică certificarea CP ale proiectelor 

implementate de către beneficiari la nivelul GAL;   

(5) Asistent Administrativ/ Animator îndeplinește activități de secretariat și administrative; 

desfășoară activități de animare și promovare a acțiunilor GAL în teritoriu; verifică 

conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL.  

(6) Consilier juridic desfășoară activități de consiliere și reprezentare juridică a GAL, în limita 

competențelor stabilite de lege și de fișa postului. 

(7) Consultanți externi – în care este inclus și Expert evaluare (funcție de necesități și de 

specificul proiectelor depuse spre finanțare) desfășoară activități  verificare a conformității, 

eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte. de evaluare cereri de finanțare 

și selecția proiectelor depuse.  

GAL va contracta și alți consultanți externi  pentru care vor fi elaborați termeni de referință 

specifici, în care se vor regăsi responsabilitățile principale și termenele limită de îndeplinire 

sarcini vizate. 

 

 

 Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de 

implementare a SDL în cadrul căreia au loc următoarele modificări: 

o se modifică atribuțiile din fișele de post pentru experții din cadrul Compartimentului 

Administrativ: manager GAL, manager proiecte GAL, manager financiar, expert 

monitorizare, animator/ asistent administrativ, expert evaluare. 

 

                                                           
5 Pe baza fișelor de post  (anexa 8), la nivelul GAL se va realiza Procedura de recrutare și angajare a personalului. 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA 

F I Ș A     P O S T U L U I  
  

MANAGER GAL  
(REPREZENTANT ADMINISTRATIV/ REPREZENTANT LEGAL) 

 
Denumirea postului 

de muncă: 

MANAGER GAL 

 (Responsabil Administrativ/ Reprezentant legal ) 

Obiectivele specifice 

ale activității de 

muncă 

 Este responsabil de atingerea scopurilor Asociației, în special pentru 

implementarea cu succes a activităților programului LEADER. 

 Titularul postului are rolul de a asigura coordonarea generală 

compartimentului administrativ, organizarea si funcționarea 

organizației cu eficiență  maximă prin angajarea resurselor 

financiare, tehnologice și umane necesare, în primul rând cele legate 

de implementarea Strategiei de Dezvoltare a microregiunii 

„Dobrogea de Nord Tulcea” și proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare si comunicare. 

 Sprijinirea elaborării de proiecte. 

 Lansarea apelului de proiecte. 

 Verificare și organizarea procesului de decizie. 

 Monitorizare. 

Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: 

Postul imediat 

superior: 

Consiliul Director 

Subordonări: 

Are în subordine: MANAGER FINANCIAR (Responsabil Financiar) – (contabil);  

MANAGER PROIECTE GAL  (Expert evaluare/ selecție proiecte) (expert 

implementare și evaluare proiecte SDL); 

EXPER MONITORIZARE (Responsabil monitorizare proiecte implementate 

SDL) 

ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR  (asistent proiect) 

CONSULTANȚI EXTERNI (Sector tehnic) – (experți evaluare/monitorizare 

- experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții). 

CONSILIER JURIDIC 

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Consiliul Director 

Relații de muncă:  

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

DOBROGEA DE NORD TULCEA  
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Funcționale: Formulează si implementează procedurile de importanță generală 

pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de 

organizație. În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți 

externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție 

a Proiectelor, Adunarea Generală. 

De reprezentare: Reprezintă organizația față de organele de control de specialitate, în 

relația cu  furnizorii, beneficiarii, persoanele / organizațiile din țară si 

din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu. 

Responsabilități, cunoștințe, relații: 

Responsabilități, 

sarcini, activități si 

acțiuni specifice 

postului de muncă: 

 Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului 
„Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Coordonează eficient activitatea Compartimentului Administrativ, în 
primul rând cele legate de comunicare și informare și de 
implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

 Asigura comunicarea și informarea destinate locuitorilor și actorilor 
implicați în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcționare 
a GAL și implementarea tuturor acțiunilor din cadrul strategiei de 
dezvoltare locală: întâlniri – conferințe, seminarii, grupuri de lucru, 
afișe/ publicații, acces baze de date, elaborare și diseminare 
materiale, relația cu mass-media. 

 Pune în practică implementarea SDL, a proiectelor și programelor 
organizației, inclusiv inițiază noi programe în conformitate cu 
strategia și principiile elaborate de Adunarea Generală și Consiliul 
Director. 

 Se implică activ în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare 
Locală, vizând creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial, 
oferind actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de 
activitate, posibilitatea de a lucra și de a interacționa în favoarea 
comunităților din teritoriul LEADER. 

 Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către 
beneficiari la nivelul GAL. 

 Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 
 Aprobă toate documentele privind conformitatea/ eligibilitatea și 

înaintează spre validare Comitetului de selecție  cererile de 
finanțare a proiectelor depuse. 

 Stabilește obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele 
limită si modalitățile de măsurare a gradului de realizare a 
obiectivelor. 

 Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbunătățiri 
procedurale;  

 Execută operativ și corect procedurile de gestionare a resurselor 
financiare. 

 Monitorizează implementarea SDL și evaluarea activităților 
desfășurate la nivelul GAL-ului și ia decizii legate de depistarea 
problemelor în cadrul implementării. 

 Comunică angajaților si colaboratorilor valorile si obiectivele 
strategice ale organizației. 

 Aprobă referate de investiții, state de plată și rapoarte financiare 
ale organizației. 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajații din 
subordine și  evaluează periodic munca angajaților din subordine. 

 Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și către 
organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
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 Participă la acțiunile de cooperare externă. 
 Se află în relații de colaborare: Auditorul, subcontractori 

Competențele 

postului de muncă:  

 

 Cunoștințe de utilizare Ms Office 

 Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 

(engleză, franceză, germană) 

Cunoștințe în legătură 

cu domeniul muncii: 

 

 Politica de Coeziune 

 Politica Agricolă Comună 

 Abordarea LEADER la nivel european si național 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 Cadrul Național Strategic de Referință 

 Legislație specifică proiectelor de investiții 

 Principiile fondurilor europene 

Cunoștințe privind 

modul de execuție a 

sarcinilor: 

 Managementul Ciclului de Proiect 

 Cunoștințe despre managementul resurselor umane 

 Cunoștințe despre dezvoltare rurală 

Relațiile 

interpersonale: 

 

 Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine. 

 Asigură un climat de comunicare si încurajare a inițiativei care că 

contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 

 Propune soluții de îmbunătățire permanentă a pregătirii profesionale 

si de specialitate a angajaților din subordine. 

 Negociază si conciliază conflicte si situații conflictuale apărute în 

relațiile interpersonale. 

Alte informații: 

Experiență:  expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de 

analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modificări) 

de strategii de dezvoltare teritorială; 

 în management de proiect: min 7 ani; 

 în proiecte de dezvoltare rurală: min 5 ani. 

Pregătirea necesară 

postului de muncă: 

 Studii superioare 

 Specializări: management de proiect 

 
 

Avizat: _________________    LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 

Semnătura                           Semnătura 

           Reprezentant legal        _________________
  

Nume/ Prenume _________                       Nume/ Prenume ___________  
Data,         Data, 
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_______________________________________________________________________________________________________________________  

Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA 

 
 

F I Ș A     P O S T U L U I  
 

 
MANAGER PROIECTE GAL 

(Expert evaluare/ selecție proiecte) 
 
Denumirea postului de 
muncă: 

MANAGER PROICTE GAL 
(Expert evaluare/ selecție proiecte) 

Obiectivele specifice ale 
activității de muncă 

 Este responsabil de coordonarea tehnică a implementării 
Strategiei de Dezvoltare a microregiunii „Dobrogea de Nord 
Tulcea” , de procesul de evaluarea a implementării SDL. 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației 
în special pentru implementarea cu succes a activităților 
programului LEADER și în primul rând a celor legate de 
implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare si comunicare. 
 Sprijinirea elaborării de proiecte. 
 Organizarea procesului de verificare si decizie asupra 

proiectelor depuse 
 Monitorizare. 

Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: 

Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) 
Comitetul Director 

Subordonări: 

Are în subordine: Nu este cazul 

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul 
Administrativ) 

Relații de muncă: 

Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL.. În acest sens are relații cu 
angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, 
Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea 
Generală. 

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în 
relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește proiectele 
implementate. 

Responsabilități, cunoștințe, relații: 

Responsabilități, sarcini, 
activități si 
acțiuni specifice postului 
de muncă: 

- Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – 
ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Se implică activ în atingerea obiectivelor Strategiei de 

Dezvoltare Locală, vizând creșterea capacității de colaborare 
la nivel teritorial, oferind actorilor locali și reprezentanților din 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

DOBROGEA DE NORD TULCEA  
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diferite domenii de activitate, posibilitatea de a lucra și de a 
interacționa în favoarea comunităților din teritoriul LEADER. 

 Acordă sprijin administrativ și tehnic echipei executive a GAL 
(asigură comunicarea internă și externă cu 
beneficiari/furnizori, clienți, oferă sprijin în monitorizarea 
activităților, elaborează rapoarte, pregătește documentele 
pentru întâlnirile periodice ale GAL). 

 Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 
 Coordonează activitățile de animare, informare și promovare a 

acțiunilor întreprinse de către GAL și gestionează  lansarea 
măsurilor și apelurilor de propuneri de proiecte, conform 
calendarului stabilit. 

 Sprijină activitatea de evaluare, selecție și aprobare a 
proiectelor în cadrul GAL și organizează ședințele Comitetului 
de Selecție/ Comisiei de evaluare conform calendarului de 
lucru stabilit. 

 Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și 
promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării 
apelurilor de finanțare. 

 Desfășoară activități de verificare a conformității, 
eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de 
proiecte. 

 Realizează verificarea eligibilității și conformității 
administrative a propunerilor de proiecte primite de către GAL. 

 Monitorizează implementarea SDL și evaluarea activităților 
desfășurate la nivelul GAL-ului, monitorizează stadiul realizării 
planului de măsuri de informare și publicitate. 

 Participă la activitățile de monitorizare a proiectelor în 
implementare, conform SDL GAL și solicitărilor AFIR. 

 Monitorizează din punct de vedere tehnic si financiar , si 
raportează la timp asupra realizărilor si rezultatelor 
proiectului, 

 Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și 
către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Participă la acțiunile de cooperare externă. 
 Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a 

SDL Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către 
Reprezentantul legal. 

 Se află în relații de colaborare: Managerul Financiar 
(Responsabil financiar) – contabil, Expertul monitorizare 
(Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), 
Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi - 
Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, 
expert achiziții), Auditorul, Comitetul de Selecție, Consilierul 
Juridic. 

Competențele postului 
de muncă:  

 Cunoștințe de utilizare Ms Office 
 Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale 

UE (engleză, franceză, germană) 

Cunoștințe în legătură cu 
domeniul muncii: 
 

 Politica de Coeziune 
 Politica Agricolă Comună 
 Abordarea LEADER la nivel european si național 
 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 Cadrul Național Strategic de Referință 
 Legislație specifică proiectelor de investiții 
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 Principiile fondurilor europene 

Cunoștințe privind modul 
de execuție a sarcinilor: 

 Managementul Ciclului de Proiect 
 Cunoștințe despre managementul proiectelor 
 Cunoștințe despre dezvoltare rurală 

Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare 
deschis si transparent. 

Alte informații: 

Experiență:  expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare 
de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 
modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 

 în management de proiect: min 5 ani; 
 în proiecte de dezvoltare rurală: min.1 an. 

Pregătirea necesară 
postului de muncă: 

 Studii superioare 
 Specializări: management de proiect, achiziții publice 

 

Avizat: _________________    LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 

Semnătura          Semnătura 

           Reprezentant legal        _________________
  

Nume/ Prenume _________                        Nume/ Prenume ___________  
Data,         Data, 
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Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA 

 
 

F I Ş A     P O S T U L U I  
 

MANAGER FINANCIAR 
(RESPONSABIL FINANCIAR- CONTABIL GAL) 

 
Denumirea postului de 

muncă: 

MANAGER FINANCIAR/ RESPONSABIL FINANCIAR (CONTABIL GAL) 

 

Obiectivele specifice ale 

activității de muncă 

 Coordonarea și gestionarea activității financiare a GAL – ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea” . 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației în 

special pentru implementarea cu succes a activităților programului 

LEADER și în primul rând a celor legate de implementarea 

proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare și promovarea programelor de finanțare derulate de GAL 

prin identificarea canalelor de promovare și informare și pregătirea 

materialelor necesare. 

 Monitorizarea implementării acțiunilor în cadrul GAL-ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Participarea la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și 

promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării 

apelurilor de finanțare. 

 Sprijinirea activității de evaluare, selecție și aprobare a proiectelor 

în cadrul GAL. 

Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: 

Postul imediat superior: MANAGER GAL  

(Responsabil Administrativ/ Reprezentant legal) 

Comitetul Director 

Subordonări: 

Are în subordine: Nu este cazul 

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul 

Administrativ/ Reprezentantul legal) 

Relații de muncă: 

Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL.  

În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, 

angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a 

Proiectelor, Adunarea Generală. 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

DOBROGEA DE NORD TULCEA  
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De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile 

cu entitățile exterioare în ceea ce privește promovarea teritoriului și 

a proiectelor finanțate în GAL. 

Responsabilități, cunoștințe, relații: 

Responsabilități, sarcini, 

activități și acțiuni 

specifice postului de 

muncă: 

 Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Gestionează managementul financiar al SDL, asigurând 

supravegherea și controlul gestiunii financiar - contabile a GAL-

ului. 

 Supervizează din punct de vedere financiar, derularea 

contractelor cu furnizorii. 

 Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 

 Participă la activitățile de informare și consiliere a beneficiarilor. 

 Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și 

promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării 

apelurilor de finanțare. 

 Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către 

beneficiari la nivelul GALcererile de plată ale beneficiarilor care 

implementează proiectele finanțate prin GAL. 

 Realizează cererile de plată pentru implementarea acțiunilor în 

cadrul GAL-ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Monitorizează și raportează la timp asupra realizărilor și 

rezultatelor proiectului. 

 Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și 

către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Participă la acțiunile de cooperare externă. 

 Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL 

Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către Reprezentantul 

legal. 

 Se află în relații de colaborare: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Expertul monitorizare (Responsabil 

monitorizare proiecte implementate SDL), Asistentul 

Administrativ/ Animator, Colaboratori externi -Sector tehnic – 

(experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții), 

Auditorul, Comitetul de Selecție, Consilierul Juridic. 

Competențele postului 

de muncă:  

 Cunoștințe de utilizare Ms Office 

 Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 

(engleză, franceză, germană) 

Cunoștințe în legătură cu 

domeniul muncii: 

 

 Politica de Coeziune 

 Politica Agricolă Comună 

 Abordarea LEADER la nivel european si național 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 Cadrul Național Strategic de Referință 

 Legislație specifică proiectelor de investiții 

 Principiile fondurilor europene 

Cunoștințe privind modul 

de execuție a sarcinilor: 

 Cunoștințe despre managementul proiectelor 

 Cunoștințe despre dezvoltare rurală 
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Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare 

deschis si transparent. 

Alte informații: 

Experiență:  expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de 

analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 

 în implementare de proiecte: min 1 an; 

 în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. 

Pregătirea necesară 

postului de muncă: 

 Studii superioare: economice. 

 Specializări: management de proiect, achiziții publice. 

  

Avizat: _________________    LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 

Semnătura          Semnătura            

Reprezentant legal                                   _________________ 

Nume/ Prenume _______________      Nume/ Prenume ____________________  
 
Data,          Data, 
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Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA 

 
F I Ș A     P O S T U L U I  

 
EXPERT MONITORIZARE 

(RESPONSABIL MONITORIZARE PROIECTE IMPLEMENTATE SDL) 

 

Denumirea postului de 

muncă: 

EXPERT MONITORIZARE 

(Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL ) 

Obiectivele specifice ale 

activității de muncă 

 Este responsabil de monitorizarea proiectelor implementate prin 

GAL „Dobrogea de Nord Tulcea” . 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației 

în special pentru implementarea cu succes a activităților 

programului LEADER și în primul rând a celor legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare si comunicare. 

 Consultare și animare teritoriu la nivel local. 

 Proiectarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 Realizarea de studii asupra zonei în cauză și acțiuni legate de 

consultarea părților interesate în scopul realizării strategiei. 

Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: 

Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) 

Comitetul Director 

Subordonări: 

Are în subordine: Nu este cazul 

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul 

Administrativ) 

Relații de muncă: 

Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL. În acest sens are relații cu 

angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, 

Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea 

Generală. 

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile 

cu entitățile exterioare în ceea ce privește proiectele 

implementate. 

Responsabilități, cunoștințe, relații: 

Responsabilități, sarcini, 

activități si 

 Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – 

ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

DOBROGEA DE NORD TULCEA  
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acțiuni specifice postului 

de muncă: 

 Monitorizează lansarea măsurilor și apelurilor de propuneri de 

proiecte, conform calendarului stabilit la nivelul GAL. 

 Efectuează vizite pe teren și realizează  monitorizarea continuă 

a implementării proiectelor de către beneficiari.   

 Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 

 Participă la activitățile de informare și consiliere a 

beneficiarilor. 

 Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și 

promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării 

apelurilor de finanțare.  

 Oferă consiliere cu privire la condițiile de participare în cadrul 

sesiunilor de proiecte, eligibilitatea proiectelor și ale 

aplicanților, posibilități de asigurare a cofinanțării proiectelor, 

etc. 

 Desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității 

și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte. 

 Verifică cererile de plată ale beneficiarilor care implementează 

proiectele finanțate prin GAL. 

 Participă la activitățile de monitorizare a proiectelor în 

implementare, conform SDL GAL și solicitărilor AFIR. 

 Monitorizează din punct de vedere tehnic și raportează la timp 

asupra realizărilor și rezultatelor proiectului. 

 Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și 

către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Participă la acțiunile de cooperare externă. 

 Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL 

Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către Reprezentantul 

legal. 

 Se află în relații de colaborare: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil 

financiar) – contabil, Asistentul Administrativ/ Animator, 

Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, 

expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de 

Selecție, Consilierul Juridic. 

Competențele postului 

de muncă:  

 Cunoștințe de utilizare Ms Office 

 Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 

(engleză, franceză, germană) 

Cunoștințe în legătură cu 

domeniul muncii: 

 

 Politica de Coeziune 

 Politica Agricolă Comună 

 Abordarea LEADER la nivel european si național 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 Cadrul Național Strategic de Referință 

 Legislație specifică proiectelor de investiții 

 Principiile fondurilor europene 

Cunoștințe privind modul 

de execuție a sarcinilor: 

 Managementul Ciclului de Proiect 

 Cunoștințe despre managementul proiectelor 

 Cunoștințe despre dezvoltare rurală 
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Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare 

deschis si transparent. 

Alte informații: 

Experiență:  expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de 

analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 

 în implementare de proiecte: min 1 an; 

 în evaluare proiecte: min 1 an; 

 în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. 

Pregătirea necesară 

postului de muncă: 

 Studii superioare 

 Specializări: achiziții publice, evaluare proiecte  

 

Avizat: _________________     LUAT LA 

CUNOȘTINȚĂ, Semnătura        Semnătura 

           Reprezentant legal,        _________________
  

Nume/ Prenume _________        Nume/ Prenume _____________  
Data,             Data, 
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Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA 

 
 
 

F I Ş A     P O S T U L U I  
 

ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR 
(ASISTENT ADMINSITARTIV (secretar)/ Animator) 

 
Denumirea postului de 

muncă: 

ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR 

 (Asistent administrativ (secretar)/ Animator) 

Obiectivele specifice ale 

activității de muncă 

 Coordonarea și realizarea acțiunilor de animare a teritoriului, 

promovarea activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea” 

și gestionarea secretariatului (sprijin administrativ și tehnic 

asigurat echipei executive). 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației 

în special pentru implementarea cu succes a activităților 

programului LEADER și în primul rând a celor legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare și promovarea programelor de finanțare derulate de 

GAL prin identificarea canalelor de promovare și informare și 

pregătirea materialelor necesare. 

 Monitorizarea implementării acțiunilor în cadrul GAL-ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Participarea la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare 

și promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării 

apelurilor de finanțare. 

 Sprijinirea activității de evaluare, selecție și aprobare a 

proiectelor în cadrul GAL. 

Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: 

Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) 

Comitetul Director 

Subordonări: 

Are în subordine: Nu este cazul 

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul 

Administrativ) 

Relații de muncă: 

Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL.  

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

DOBROGEA DE NORD TULCEA  
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În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți 

externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de 

Selecție a Proiectelor, Adunarea Generală. 

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în 

relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește promovarea 

teritoriului și a proiectelor finanțate în GAL. 

Responsabilități, cunoștințe, relații: 

Responsabilități, sarcini, 

activități și acțiuni 

specifice postului de 

muncă: 

 Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – 
ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Organizează și desfășoară activitățile de animare, informare și 
promovare a acțiunilor întreprinse de către GAL „Dobrogea de 
Nord Tulcea” .  

 Elaborează și redactează documente și situații, actualizează 
materialele informative pentru pagina de web a GAL-ului. 

 Informează potențialii beneficiari și promovează programele de 
finanțare derulate de GAL prin identificarea canalelor de 
promovare și informare și pregătește materialele necesare. 

 Participă la activitățile de informare și consiliere a 
beneficiarilor. 

 Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și 
promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării 
apelurilor de finanțare. 

 Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de 
către beneficiari la nivelul GAL. 

 Face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de 
GAL sau la care participă reprezentanți ai GAL. 

 Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și 
către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Participă la acțiunile de cooperare externă. 
 Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a 

SDL Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către 
Reprezentantul legal. 

 Se află în relații de colaborare: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar 

(Responsabil financiar) – contabil, Expertul monitorizare 

(Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), 

Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, 

expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de 

Selecție, Consilierul Juridic. 

Competențele postului 

de muncă:  

 Cunoștințe de utilizare Ms Office 

 Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale 

UE (engleză, franceză, germană) 

 Competențe de comunicare 

Cunoștințe în legătură cu 

domeniul muncii: 

 

 Politica de Coeziune 

 Politica Agricolă Comună 

 Abordarea LEADER la nivel european si național 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 Cadrul Național Strategic de Referință 

 Legislație specifică proiectelor de investiții 

 Principiile fondurilor europene 
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Cunoștințe privind modul 

de execuție a sarcinilor: 

 Cunoștințe despre managementul proiectelor 

 Cunoștințe despre dezvoltare rurală 

Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare 

deschis si transparent. 

Alte informații: 

Experiență:  expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare 

de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 

 expertiză dovedită în animare/ comunicare; 

 în implementare de proiecte: min 1 an; 

 în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. 

Pregătirea necesară 

postului de muncă: 

 Studii superioare 

 

 

 

Avizat: _________________    LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 

Semnătura          Semnătura           

  Reprezentant legal                                  

________________ 

Nume/ Prenume _____________      Nume/ Prenume _________________ 
 
Data,        Data, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
  

                                                                                                            
_______________________________________________________________________________________________________________________  
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F I Ș A     P O S T U L U I  

EXPERT EVALUARE/ VERIFICARE 

(CONSULTANT EXTERN) 

 

Denumirea postului de 

muncă: 

EXPERT EVALUARE/ VERIFICARE 

(CONSULTANT EXTERN) 

Obiectivele specifice ale 

activității de muncă 

 Este responsabil de verificarea eligibilității și conformității 

administrative a propunerilor de proiecte primite de către GAL 

„Dobrogea de Nord Tulcea”, alături de expertul monitorizare. 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației 

în special pentru implementarea cu succes a activităților 

programului LEADER și în primul rând a celor legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: 

Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) 

Comitetul Director 

Subordonări: 

Are în subordine: Nu este cazul 

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul 

Administrativ) 

Relații de muncă: 

Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL. În acest sens are relații cu 

angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, 

Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea 

Generală. 

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile 

cu entitățile exterioare în ceea ce privește proiectele 

implementate. 

Responsabilități, cunoștințe, relații: 

Responsabilități, sarcini, 

activități si 

acțiuni specifice postului 

de muncă: 

 Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – 

ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității 

și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte; 

 Realizează verificarea eligibilității și conformității 

administrative a propunerilor de proiecte primite de către GAL. 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

DOBROGEA DE NORD TULCEA  
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 Desfășoară activitate de evaluare si selecție a proiectelor în 

cadrul GAL.  

 Participă la acțiunile de cooperare externă. 

 Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a 

SDL, pe baza delegării de către Reprezentantul legal. 

 Se află în relații de colaborare cu: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil 

financiar), Expertul Monitorizare, Asistentul Administrativ/ 

Animator, Colaboratori externi - Sector tehnic – (experți 

infrastructură, expert financiar), Auditorul, Comitetul de 

Selecție, Consilier Juridic. 

Competențele postului 

de muncă:  

 Cunoștințe de utilizare Ms Office 

 Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 

(engleză, franceză, germană). 

Cunoștințe în legătură cu 

domeniul muncii: 

 

 Politica de Coeziune 

 Politica Agricolă Comună 

 Abordarea LEADER la nivel european si național 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 Cadrul Național Strategic de Referință 

 Legislație specifică proiectelor de investiții 

 Principiile fondurilor europene 

Cunoștințe privind modul 

de execuție a sarcinilor: 

 Managementul Ciclului de Proiect 

 Cunoștințe despre managementul proiectelor 

 Cunoștințe despre dezvoltare rurală 

Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare 

deschis si transparent. 

Alte informații: 

Experiență:  expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare 

de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 

 în implementare de proiecte: min 1 an; 

 în evaluare proiecte: min 1 an; 

 în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. 

Pregătirea necesară 

postului de muncă: 

 Studii superioare 

 Specializări: management de proiect, evaluare proiecte. 

 

Avizat: _________________    LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 

Semnătura         Semnătura 

           Reprezentant legal,        _________________ 

Nume/ Prenume _________        Nume/ Prenume _____________  
Data,             Data, 
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 în ROF se fac  modificări la: 

 

o Capitolul 7 – Organizarea timpului de muncă și odihnă 

Art.40. Programul de lucru pentru personalul administrativ al Asociației GAL Dobrogea de Nord 
Tulcea se stabilește astfel: 

Funcția/ziua  Luni  Marți  Miercuri  Joi  Vineri   Sâmbătă  Duminică  

MANAGER GAL                                                       
(Responsabil administrativ)  

4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  

MANAGER FINANCIAR                                                                     
(Responsabil financiar) 

4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  

MANAGER PROIECTE                                                                 
(Expert evaluare/ selecție 
proiecte și responsabil 
evaluarea implementării SDL) 

4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  

EXPERT MONITORIZARE                     
(Responsabil monitorizare 
proiecte implementare 
SDL) 

4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  

ASISTENT 
ADMINISTRATIV/ 
ANIMATOR                      
(Expert în domeniul 
animării/ promovării/ 
informării în teritoriu) 

8 ore  8 ore  8 ore  8 ore  8 ore  Liber  Liber  

CONSILIER JURIDIC  
(Expert in domeniul 
legislativ) 

2 ore  2 ore 2 ore 2 ore 2 ore Liber Liber 

EXPERT EVALUARE 
(Consultant extern) 

2 ore  2 ore 2 ore 2ore 2 ore Liber Liber 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.  

Modificarea supusă aprobării este de natură de asigura pe toată perioada de implementare a SDL, 
a celor două funcții (monitorizare și evaluare), prin exercitarea activităților privind: 
1). asigurarea conformității, elibilității și stabilirii punctajului pentru proiectele depuse 
spre finanțare prin SDL GAL;  
2). verificarea conformității cererilor de plată, de către personalul angajat cu CIM, 
care să aducă aport la implementarea SDL, rezultatele scontate fiind cele asumate prin SDL 
aprobată.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Corecția operată nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL. 
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2. Corectarea erorii materiale, din descrierea membrilor de onoare în structura GAL, 

fără drept de decizie în ceea ce privește procesul de implementare și monitorizare a 

SDL în perioada 2016-2023, conform pct. 1, litera _ a _6 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie 
realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. 

Prin  Nota nr. 233388/ 04.08.2017 de modificare a SDL nr.1/ 2017, unul dintre puncte a vizat: 

 modificarea Cap.IX – Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare și control a strategiei: 
- la pct.1 – Adunarea generală a GAL se introduc sintagmele: „membrilor cu drept la vot […] 
din membrii de onoare fără drept de vot (9 membri). Parteneriatul constituit din cei 15 
membri cu drept de vot sunt…”. 

Între membrii enumerați, dintr-o eroare materială a fost inclus UAT comuna Grindu care este 
membru cu drept de vot, și care și-a aprobat plata cotizației care să sprijine activitățile curente 
ale GAL. În fapt sunt 9 „membri de onoare”, cel de-al 9-lea este UAT comuna Greci, pentru care 
s-a aprobat în ședința Comitetului Director și Adunării Generale din 30 august 2017, aderarea în 
cadrul GAL ca „membru de onoare”, cu respectarea acelorași drepturi descrise anterior. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact 
asupra mai multor capitole  din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  

Modificarea propusă nu are impact asupra secțiunilor din SDL, includerea celor 9 „membri de 
onoare” fiind obiectul modificării simple nr.1/ 2017, în cadrul acestei modificări se solicită 
corectarea erorii materiale, ca între cei 9 membri de onoare să se enumere comuna Greci și nu 
comuna Grindu.  

 
c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.  

Modificarea solicitată  este de natură a corela informațiile furnizate Nota nr. 233388/ 04.08.2017 
de modificare a SDL nr.1/ 2017 eliberată de MADR și documentele statutare ale GAL Dobrogea de 
Nord Tulcea, care  nu au niciun efect asupra implementării SDL sau la nivelul teritoriului, iar 
rezultatele scontate sunt cele asumate prin SDL aprobată. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Nu este operată corecție pe SDL, și nu există impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL 
Dobrogea de Nord Tulcea.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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3. Înlocuirea S.C. Cocorul Cenușiu S.R.L. cu S.C. Mitu Costel S.R.L. care să reprezinte 

teritoriul UAT comuna Pardina, conform pct. 1, litera _ e_7 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie 
realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. 

- în ședința Comitetului Director și Adunării Generale din 3 august 2017 ținându-se cont de 

radierea din Registrul Comerțului a S.C. Cocorul Cenuțiu S.R.L., care avea calitatea de membru 

în AGA s-a propus înlocuirea cu S.C. Mitu Costel S.R.L. care să reprezinte teritoriul UAT comuna 

Pardina, cu menținerea condițiilor de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului sub-măsura 19.2 

și a acordului de parteneriat. 

 
b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact 
asupra mai multor capitole  din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  
 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 

 Cap.II – Componența parteneriatului: 

- în descrierea partenerilor pe domeniile de activitate, se înlocuiește S.C. Cocorul Cenușiu S.R.L. 

cu S.C. Mitu CostelS.R.L., reprezentând în cadrul parteneriatului teritoriul UAT comuna Pardina, 

pentru componenta privat, respectiv în cadrul paragrafelor: 

o privat (53,33%): 1 reprezentant al întreprinzătorilor privați (comerț cu amănuntul): SC 

Cocorul CenușiuMitu Costel SRL Pardina; 7 reprezentanți ai grupurilor de producători și 

organizațiilor agricole (apicultură, creșterea animalelor, agricultură - cultivarea legumelor, 

plantelor, grădinăritul, silvic etc): Mocanu Vasilica PFA-Niculițel, Tătaru Cătălin Florin PFA - 

Somova, Morozov Nicoleta Mihaela PFA- Ceatalchioi, Asociația „Dinogeția” Luncavița, 

S.C.LombardiAgro S.R.L.-I.C.Brătianu, SC Borg SRL–Smârdan, SC EBC Universal SRL- Văcăreni, SC 

Prosilva-Serv SRL- Jijila; 

 SC Cocorul CenușiuMitu Costel SRL reprezintă în parteneriat zona economică prin comerț, 

activitate des întâlnită, în zona rurală. 

 Anexa 3 Componența parteneriatului - în descrierea partenerilor privați (inclusiv 

parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de 

selecție) se modifică partenerul S.C. Cocorul Cenușiu S.R.L. cu S.C. Mitu Costel S.R.L., respectiv 

descrierile legate de sediul social și obiectul de activitate: 

PARTENERI PRIVAŢI 

(inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) 
Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursală/ filială(localitate)1 

Obiect de activitate 

6. 

S.C Cocorul 
CenușiuMitu Costel 

S.R.L 
 

Sat Pardina, comuna Pardina,  
aleea VecheParcului, nr.7, cam.1, 

parterEtaj P, județul Tulcea 

Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate 

                                                           
7 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate.  

Modificarea supusă aprobării este de natură a corela informațiile furnizate în documentele 

statutare ale GAL Dobrogea de Nord Tulcea, respectiv Statutul și Actul Constitutiv, cu 

informațiile descrise în capitolul II și anexa 3. 

Înlocuirea partenerului care să reprezinte teritoriul comunei Pardina nu are niciun efect asupra 

implementării SDL sau la nivelul teritoriului, iar rezultatele scontate sunt cele asumate prin 

SDL aprobată. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea operată la nivelul Capitolului II și anexa 3 – Componența parteneriatului - nu are 

impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI/ 2x/ August 2017 


